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Word een AVON Consulente 



Welcome bij AVON

Leuk dat je interesse hebt om AVON producten te verkopen als AVON consulente via AVON 
Cosmetica Ariadne!

AVON in Nederland en België

Helaas levert AVON niet meer direct naar Nederland en België. We importeren alles van AVON 
Duitsland en om deze reden zijn onze campagne boekjes ook alleen verkrijgbaar in het Duits.

Jouw bestellingen/pakketten van AVON arriveren als eerst bij Sales Leader Gaby Ross in Duitsland. 
Zij verstuurd alle pakketten via een Nederlands postkantoor naar de AVON Consulentes in 
Nederland en België.

Het duurt ongeveer 3 werkdagen om jouw bestelling van AVON naar Duitsland te versturen. 
Daarna duurt het gemiddeld nog maar 1 werkdag om het pakket van Gaby naar jouw huis te 
sturen. De verzendkosten voor pakketten tot 10kg is €7,25 voor Nederland en €11,- voor België.

Het is ook mogelijk om jouw bestelling/pakketten direct op te halen bij Gaby thuis. Ze woont op de 
grens van Nederland/Duitsland. Als je voor deze optie kiest hoef je uiteraard niet de extra 
verzendkosten te betalen.

Gaby Ross woont naast de A12 (A3 in Duitsland), dus het is erg gemakklijk om je bestelling/
pakketten op te halen met een auto.

Haar adres is:

Gaby Ross
Im Mühlenfeld 31
46446 Emmerich am Rhein
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Wat heeft AVON van je nodig om jou in te schrijven als AVON consulente?

•  Een kopie van je paspoort
•  ALLEEN een handtekening op het inschrijfformulier

Wanneer je begint met werken als AVON consulente krijg je van AVON één campagne boekje van 
de huidige campagne en één AKTUELL (deze is NIET voor jouw klanten).

De AKTUELL bevat proefmonsters en nieuwe producten die in de volgende campagne zitten.

Belangrijke rekeningnummers

Nadat je een bestelling hebt geplaatst bij AVON krijg je een email van AVON met daarin het 
bedrag dat je moet betalen.

Je moet vervolgens het geld overmaken naar twee verschillende bankrekeningen:

1. AVON Cosmetics DE74700700100152410700 (Het bedrag van je bestelling bij AVON)  
 of je kan online betalen via je AVON account met Sofort Banking. Deze laatste optie gaat  
 sneller. 

2. E. Papaconstantinou NL06ABNA0441492169 (Het bedrag voor de verzendkosten van   
 Gaby naar jouw huis)

Zodra het geld bij AVON binnen is en de verzendkosten zijn betaald, zal AVON jouw bestelling 
versturen.

Cosmetica  Ariadne



Praktische informatie

• Om er voor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk gaat, raden wij aan dat je je klanten 
 direct laat betalen als ze een bestelling plaatsen.

• De eind datum van een campagne is bindend. Dit betekent dat elke bestelling die je na de  
 deadline van de campagne plaats niet verwerkt wordt. Je moet dus zorgen dat je 
 bestelling binnen is bij AVON voor 23.59 op de dag dat de campagne eindigt.

• De prijzen in de AKTUELL staan vast. Kortingen gelden dus niet op die prijzen en het 
 minimum bedrag voor een bestelling uit de AKTUELL is altijd €50,-.

• Je kan zoveel bestellen van een campgne als je wilt. Elke bestelling moet echter wel 
 minimaal €50,- zijn. Hou in de gaten dat producten die niet op voorraad zijn niet 
 meetellen voor het minimale bedrag van €50,-.

• Producten uit de AKTUELL kunnen maar 1x per AKTUELL besteld worden (behalve als 
 het anders staat vermeld)

• Producten uit de AKTUELL en uitverkoop kunnen niet teruggestuurd worden (tenzij ze 
 beschadigd zijn)

• Klachten over jouw bestelling kunnen alleen verwerkt worden als ze binnen 1 week na 
 ontvangst van je bestelling ingediend worden. Dit kan via AVON Cosmetica Ariadne.

• Op avon.de/home, onder “DAS SOLLTEN SIE WISSEN”, kun je fouten en wijzigingen 
 vinden voor sommige producten (bijvoorbeeld foute printdrukken).  Onder “NACH 
 DIRECTIONS” kun je alle belangrijke wijzigingen en berichten vinden.

• Als je producten terug wilt sturen naar AVON, dan moet je dit doen binnen 2 maanden  
 na het plaatsen van de order. Dit kan via het “RUECKSENDEFORMULAR” (deze kun je  
 vinden op de achterkant van de factuur van je bestelling)
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Jouw kortingen als AVON consulente

De kortingen per kwartaal voor jouw bestellingen zijn als volgt:

• Beginnend bij € 50 is jouw korting 15%

• Vanaf € 100 is jouw korting 20%

• Vanaf € 170  is jouw korting 25%
 
• Vanaf € 250  is jouw korting 30% 

In het eerste kwartaal (Campagne 1 - Campagne 4) begint iedereen met de cumulatieve kortingen. 
Hieronder staat een voorbeeld.

Voorbeeld cumulatief (C1 = campagne 1, K1 = Kwartaal 1)

Eerste bestelling in C1 van €50,-
Tweede bestelling in C1 van € 120  
Derde bestelling in C1 van €80

Op je eerste bestelling krijg je 15% korting omdat je totaal voor K1 €50,- is. Op je tweede bestelling
krijg je een korting van 25% omdat je totaal voor K1 €170,- is. Op je derde bestelling krijg je een 
korting van 30% omdat je totaal voor K1 dan €250,- is. Dit betekent dat je vanaf dit punt op al je 
verder bestellingen tot campagne 5 30% korting krijgt. Met campagne 5 start het ene nieuw 
kwartaal (K2) en begin je weer vanaf €0,-.

De korting die je krijgt wordt toegepast op de meeste producten. Er zijn echter sommige 
producten die een maximale korting hebben van 10%. Deze producten hebben vaak  andere regels 
(klanten kunnen ze bestellen als ze bijvoorbeeld voor €15,- bestellen). Geen zorgen, je ziet bij het 
bestellen dat deze producten maar 10% korting hebben.
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TRUE-Programma

Elke consulente krijgt een verkoopdoel toegewezen van AVON voor elk kwartaal. Als je dit doel 
haalt, kun je hogere kortingen krijgen voor het kwartaal wat daar op volgt. Deze verkoopdoelen 
worden ruim op tijd gemeld, zodat je altijd weet wat je volgende doel is. Maak je geen zorgen als 
je een verkoopdoel niet haalt, je krijgt dan in het volgende kwartaal gewoon je korting tot 30%.

The hogere korting die je kunt krijgen in het volgende kwartaal is alleen toepasbaar op cosmetica 
producten. Alle niet-cosmetica producten (bijvoorbeeld accessoires) hebben een kortings limiet 
van 30%
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“Ik hoop je snel te ontmoeten en te 
verwelkomen in de AVON familie!”

Eleftheria Papaconstantinou
 Eigenaar AVON Cosmetica Ariadne
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Welkom bij de AVON familie! 


